Generalforsamling i Ringkjøbing Landbobank 24. februar 2016

Claus Wiinblad, vicedirektør – Danske aktier

Tak for ordet. Mit navn er Claus Wiinblad og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for formandens beretning og fremlæggelsen af
regnskabet for 2015.
2015 blev endnu et godt år for Ringkjøbing Landbobank med det højeste resultat i
bankens historie. Resultatet viste pæn vækst i basisindtjeningen, og som sædvanligt i
banken god kontrol over både hensættelserne og omkostningerne. De seneste to år har
banken leveret en egenkapitalforrentning efter skat i størrelsesorden 15pct., hvilket er helt
i top i sammenligning med andre danske banker.
Ringkjøbing Landbobank har gennem lang tid haft succes med at fastholde en meget
stærk position i lokalområdet og at udbygge nogle stærke nichepositioner til at skabe
vækst. Et af disse vækstområder er indenfor Private Banking, hvor banken klart har
udbygget sin position. Med etableringen i Trekantsområdet bliver denne position yderligere
styrket.
De lave renter og den begrænsede økonomiske vækst giver generelt set et miljø med pres
på både udlån og rentemarginaler for banksektoren i Danmark. Den lave udlånsvækst
giver en benhård konkurrence i sektoren, som medfører faldende rentemarginaler. På
trods af den hårde konkurrence er det fortsat lykkedes Ringkjøbing Landbobanken at
skabe solid vækst i udlånet.
Bankens lave omkostningsprocent giver en klar konkurrencemæssig fordel. Dette
kombineret med en høj kundetilfredshed har muliggjort en høj tilgang af nye kunder.
Der skal ikke herske nogen tvivl om at vi gerne ser banken udnytte sin stærke kapitalbase
til at skabe vækst, så længe det ikke går ud over rentabiliteten.
Det leder mig frem til følgende spørgsmål:

Nye udlån binder kapital, og med de faldende rentemarginaler, hvordan sikrer ledelsen at
disse udlån målt nede på det enkelte engagement rent faktisk forrenter kapitalen på et
niveau, der er værdiskabende for aktionærerne?
Historisk har banken været særdeles dygtig til at fastholde en høj rentabilitet, og jeg kan
kun opfordre til, at man fastholder den linje og ikke går på kompromis med et højt
afkastkrav til de enkelte engagementer.
I løbet af 2015 har banken også refinansieret den supplerende kapital til en attraktiv lav
rente. Det er positivt, at man på den måde løbende arbejder med at optimere
sammensætningen af kapitalen.
Det leder mig frem til mit andet spørgsmål:
Er der plads til yderligere udstedelser af supplerende kapital, og hvilke overvejelser gør
ledelsen sig om muligheden for at udstede andre former for kapital og derigennem
optimere kapitalstrukturen og øge muligheden for at øge udlodningen?
Til slut vil jeg gerne ønske tillykke med det flotte resultat og ønske ledelse og
medarbejdere held og lykke i 2016.
Tak for det og tak for ordet.
Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.
I Pensions & Investments er vi godt 100 medarbejdere, som næsten alle har en videregående uddannelse
inden for økonomi eller naturvidenskab. Sammen er vi ansvarlige for en formue på over 700 mia. kr., som vi
investerer i bl.a. obligationer, aktier, fast ejendom og infrastruktur. Vores mål er at skaffe det højest mulige
afkast til vores medlemmer.
ATP deltager aktivt i selskabernes generalforsamlinger og fører løbende dialog med de enkelte selskaber for
at drøfte strategi og resultater og for at vurdere ledelsens fokus på aktionærinteresser.

